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(час консультацій: ауд. 327, вівторок 13.30-15.00, четвер 10.30-12.00) 
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Туз Ольга (практичні) 

(час консультацій: ауд. 327, вівторок 13.30-15.00, четвер 10.30-12.00) 

e-mail: olyapetryshyn333@gmail.com 

 
Євчук Уляна (практичні) 

(час консультацій: ауд. 327, вівторок 13.30-15.00, четвер 10.30-12.00) 

e-mail: ulyanajevchuk@gmail.com 

 
Теми, матеріали, завдання та контрольні тести розміщені у створеному на потреби курсу 

Класі платформи Google Classroom. Ключ доступу до Класу розіслано на скриньки груп. 

 
 

18.03.2020 р. 

Тема лекції: Простий майбутній час. Плани на майбутнє. Розвиток навичок перекладу 

польського тексту українською мовою та українського тексту польською (2 год.). 

● Тренування навичок розуміння зі слуху: впр. 8a, c. 95, 9a c.97 (Burkat A., Jasińska 

A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2007). 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр. 1а c. 92, 2 с. 93, 4 с. 94 

(Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2007). 

● Пояснення способу творення простого майбутнього часу (таблицю надіслано на 

скриньку групи) 

● Виконання граматичних вправ с. 124-127 (Pasieka M. Język polski dla 

cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001). 

 

Література: 
 

1. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001. 

2. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007 

 
25.03.2020 р. 

Тема практичного заняття: Лексико-граматичний тренінг на повторення часових форм 

(2 год). 

 
● Виконання граматичних вправ с. 116-120 (Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do 

nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003) 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр. 10а, 10b, 10c c. 98, с. 99 

(Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

Дисципліна «Польська мова» 

(факультет міжнародних відносин, магістратура І курс) 
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Література: 
 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2006. 

2. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003. 

 
 

25.03.2020 р. 

Тема лекції: Порядкові числівники. Творення дат. Основні дати моєї біографії (2 год.). 

 
● Тренування навичок розуміння зі слуху: впр. 2f, c. 25, 4b c. 27 (Burkat A., Jasińska 

A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр. 1e, c. 23, 2а c. 24, 2c с.  

25 (Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

● Пояснення способу творення порядкових числівників у польській мові (таблицю 

надіслано на скриньку групи) 

 
 

Література: 
 

1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007. 

2. Кравчук А. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 

2008. – С. 265-269. 

 
 

01.04.2020 р. 

Тема лекції: Місцевий відмінок однини і множини іменників, прикметників та 

особових займенників. Опис локалізації (геополітичне розташування Польщі, назви 

напрямків світу, об’єктів у місті) (2 год.). 

 
● Тренування навичок розуміння зі слуху: впр. 2b, c. 101, 4b, 4c c. 102 (Burkat A., 

Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр. 3а c. 101, 5a. 104, 7b с. 

106 (Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

● Пояснення способу творення місцевого відмінка однини польських іменників, 

прикметників і займенників (таблицю надіслано на скриньку групи) 

● Виконання граматичних вправ с. 73-83 (Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. 

Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001), с. 128-139 (Lipińska E. Z polskim  

na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 

2003). 

Індивідуальні завдання надіслано на скриньку групи. 
 

Література: 
 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. – Kraków, 2006. 

2. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 

2001. 

3. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia 

progowego. – Kraków, 2003. 

4. Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. – Kraków, 2003. – S. 83-88. 



 

8.04.2020 р. 

Тема практичного заняття: Повторення минулого часу дієслова. Творення форм 

умовного способу. Гра «Що би ти зробив на моєму місці?». Розмови на тему «Світова 

історія та історія моєї родини». (2 год) 

 

● Виконання граматичних вправ с. 139-146 (Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do 

nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003); 4с с. 76 (Burkat A., 

Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр.с. 84-85 ( Stempek I., 

Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. Poziom A1. Kraków,  

2012). 

● Тренування навичок розуміння зі слуху: 6а, 6b c. 88-89 (Burkat A., Jasińska A. Hurra 

po polsku 1. Kraków, 2006); 6b c. 29, 4d, 4e c. 76 (Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 

2. Kraków, 2007). 

● Розвиток навичок усного мовлення в межах комунікативних ситуацій із 

використанням форм минулого часу дієслова та умовного способу: 2, 3a c. 87 

(Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2006), 4а с. 75 (Burkat A., 

Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007). Гра “Що би ти зробив на моєму місці?”. 

Розмови на тему «Світова історія та історія моєї родини». 

 
Індивідуальні завдання надіслано на скриньку групи. 

 

Література: 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2006. – S. 86-91. 

2.  Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. Poziom A1. 

Kraków, 2012. – S. 84-91. 

3. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007. – S. 29, 75-76. 

4.  Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia 

progowego. Kraków, 2003. – S. 139-146. 

 
 

8.04.2020 

Тема лекції: Творення форм наказового способу дієслова: виконання вправ. (2 год) 

 
● Пояснення способу творення наказового способу дієслова (таблицю з 

коментарями надіслано на скриньку групи) 

● Виконання граматичних вправ с. 151-158 (Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik 

do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003); 3, 4, 5, 6, 8 с. 

61-62 (Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. 

Poziom A2. Kraków, 2012) 

Індивідуальні завдання надіслано на скриньку групи. 
 

Література: 
 

1. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. Poziom A2. 

Kraków, 2012. – S. 61-62. 

2.  Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia 

progowego. Kraków, 2003. – S. 151-158. 



15.04.2020 

Тема лекції: Лексика до теми «Спорт. Види спорту». Творення віддієслівних іменників. 

(2 год) 

 
● Опанування нової лексики до теми «Спорт. Види спорту»: впр. с. 88-91 (Szelc-

Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. Kraków, 2003) 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: впр. 1 c. 197-198 (Garncarek 

P. Czas na czasownik. Kraków, 2001). 

● Пояснення способу творення віддієслівних іменників (таблицю з коментарями 

надіслано на скриньку групи) 

● Виконання граматичних вправ: 7f с. 137-83 (Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra 

po polsku 1. Kraków, 2006), с. 198-202 ( Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 

2001). 

 
 

Література: 
 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2006. – S. 134-137. 

2. Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. Kraków, 2003. – S. 88-91. 

3. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2001. – S. 197-202. 

 
22.04.2020 

Тема практичного заняття: Кличний відмінок іменників: виконання вправ. (2 год) 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: с. 167 (Lipińska E. Z polskim 

na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 

2003). 

● Пояснення способу творення кличного відмінка однини і множини іменників, 

(таблицю з коментарями надіслано на скриньку групи) 

●  Виконання граматичних вправ зі с. 31-39 (Szelc-Mays M. Coś wam powiem… 

Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, 2001); Розвиток навичок 

усного мовлення в межах комунікативних ситуацій із використанням форм 

кличного відмінка. 

 

Література: 

1. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia 

progowego. Kraków, 2003. – S. 167-168. 

2.  Szelc-Mays M. Coś wam powiem… Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. 

Kraków, 2001. – S. 31-39. 

 

22.04.2020 

Тема лекції: Складання привітань (новорічні, різдвяні, з нагоди дня народження, 

іменин тощо). (2 год) 

● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту: с. 243-249 (Lipińska E. Z 

polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003). 

● Традиційні польські вітальні формули із нагоди різних свят: релігійних, 

родинних, державних: с. 243-244 (Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do 

nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003). 



● Виконання індивідуальних завдань: написання офіційних та неофіційних 

привітань з певної нагоди (рекомендації щодо написання індивідуального 

завдання розміщені у Класі платформи Google Classroom та додатково надіслані 

на скриньку групи). 

● Виконання вправ I-X зі с. 249-251 (Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka 

polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003). 

 

Літаратура: 

Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003. – S. 243-252. 

 

 

29.04.2020 

Тема лекції: Називний відмінок множини іменників та прикметників середнього, 

жіночого та нечоловічоособового роду (2 год) 

 

● Пояснення способу творення Називного відмінка множини іменників та 

прикметників середнього, жіночого та нечоловічоособового роду (таблицю з 

коментарями опубліковано у Класі) 

● Виконання граматичних вправ, вправ на розуміння писаного тексту та вправ на 

слухання. 
 

Література: 
 

1. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001. – S. 16-20. 

 

 

06.05.2020 

Тема практичного заняття: Називний відмінок множини іменників чоловічоособового 

роду  (2 год) 

 

● Пояснення способу творення Називного відмінка множини іменників 

чоловічоособового роду (таблицю з коментарями опубліковано у Класі) 

● Виконання граматичних вправ, вправ на розуміння писаного тексту та вправ на 

слухання. 
 

Література: 

 

1. Stempek I., Stelmach A. Polski krok po kroku. Poziom A2. Kraków, 2012. – S. 26-29. 

 2. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003. – S. 78-80. 

 

 

Тема лекції: Називний відмінок множини прикметників чоловічоособового роду: 

виконання вправ. Побудова дефініцій типу ten, kto…, taki, który… (2 год) 

 

● Пояснення способу творення Називного відмінка множини прикметників 

чоловічоособового роду (таблицю з коментарями опубліковано у Класі) 

● Виконання граматичних вправ, вправ на розуміння писаного тексту та вправ на 

слухання. 
 

Література: 

1. Stempek I., Stelmach A. Polski krok po kroku. Poziom A2. Kraków, 2012. – S. 32-35. 

 



13.05.2020 

Тема лекції: Повторення вивченого граматичного матеріалу, підготовка до 

підсумкового модуля, написання модуля (2 год) 

 

● Виконання граматичних вправ, повторення пройденого лексичного матеріалу, 

написання модуля (тести на платформі Google Classroom). 
 

Література: 
 

1. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2001. – S. 72-90, 197-202. 
2. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001. – S. 16-20. 
3. Кравчук А. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 2008. – С. 

265-269. 
 

20.05.2020 

Тема практичного заняття: Давальний відмінок однини і множини іменників, 

прикметників та особових займенників (2 год) 

 

● Пояснення способу творення Давального відмінка однини і множини іменників, 

(таблицю з коментарями опубліковано у Класі) 

●  Виконання граматичних вправ. 

 

Література: 

 

1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007. – S. 72. 

2. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001. – S. 

51-59. 

 

 

Тема лекції: Ступені порівняння прикметників: виконання вправ (2 год) 

 
● Тренування навичок розуміння прочитаного тексту.  

● Пояснення способу творення ступенів порівняння прикметників (таблицю з 

коментарями опубліковано у Класі) 

● Виконання граматичних вправ, вправ на розуміння писаного тексту та вправ на 

слухання. 
 

Література: 

 

1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007. – S. 47-49. 

2. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003. – S. 151-158.  

3. Лозинська О.Г. Польська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів, 2004. – С. 

94-102. 

 

27.05.2020 

Тема лекції: Ступені порівняння прислівників  (2 год) 

 

● Пояснення способу творення ступенів порівняння прислівників (таблицю з 

коментарями опубліковано у Класі) 

● Виконання граматичних вправ, вправ на розуміння писаного тексту та вправ на 

слухання. 

 
 



Література: 
 

1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007. – S. 57-58. 

            2. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. 

Kraków, 2003. – S. 151-158. 
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